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    लाल आणि ननळे सनै्य याांच्यात प्रदीर्घ काळ यदु्ध 
चालले होते. दररोज सकाळी सनैनक रिाांगिावर जात. 
सांध्याकाळी जजवांत वाचलेले सनैनक जखमी आणि मतृ 
सनैनकाांना रे्ऊन परतत. 

  यदु्ध इतक्या दीर्घ काळ चालले होते की त े
कशासाठी सरुू झाले, याचाच सवाांना ववसर 
पडला.  



    लाल सनै्याचा राजा जहहक्टर दसुरा, यान ेआपल्या सनैनकाांची 
मोजदाद केली. त्याने पनु्हा एकदा मोजिी केली. “दहा आणि 
वीस ममळून होतात तीस. त्यात पन्नास ममळवले की ऐांशी 
होतील. फक्त ऐांशी सनैनक! एवढे कमी सनैनक यदु्ध कसां काय 
जजांकिार!” चचांता वाटून लाल राजा रडू लागला.   

  सदैुवाने, जहहक्टर दसुरा राजाला एक 
मलुगा होता, ज्यलूीयस. आपल्या वडडलाांचा 
आत्मववश्वास खचत आहे, हे पाहून ज्यलुीयस 
म्हिाला, “धयैघ ठेवा, बाबा!”  
  हळूहळू राजाला त्याच ेधयैघ परतत 
असल्याची जािीव झाली.    



     ननळ्या सनै्याचा राजा होता, आरमांड बारावा. 
त्याच्याकडहेी फक्त ऐांशीच सनैनक उरले होते. त्यामळेु 
तोदेखील चचांता करत होता. या राजालाही एक मलुगा 
होता. पि वडडलाांना चचांता करताना पाहून तो काहीच 
बोलला नाही. 



     आरमांडच्या मलुाच ेनाव होत,े फेबबयन. फेबबयनला यदु्धामध्ये 
काहीही रस नहहता. खांरतर, त्याला कोित्याच गोष्टीत फारसा 
रस वाटत नसे. ददवसभर तो बागेतील झाडाच्या फाांदीवर बसनू 
राहात असे.  
   एके ददवशी राजपतु्र फेबबयनला राजपतु्र ज्यलूीयसकडून पत्र 
आले. त्यात मलदहले होत:े 

   आपल्या वपत्याांकड ेआता फारसे सनै्य उरलेले नाही. खरा 
वीर असशील तर तुझा र्ोडा आणि चचलखत र्ालनू उद्या 
सकाळी रिाांगिावर भेट. आपि दोरे् आपापसाांत द्वांद्व लढू. जो 
जजांकेल, त्याला हरिाऱ्याच ेराज्य ममळेल.  
                                       साभार  
                                     ज्यलूीयस      
    फेबबयनने एक दीर्घ ससु्कारा टाकला.  

    त्याला र्ोड ेफारसे आवडत नसत.  



     दसुऱ्या ददवशी सकाळी दोन्ही राजपतु्र रिाांगिावर 
द्वांद्वासाठी उभे ठाकले.  
  ज्यलूीयस एका उमद्या र्ोड्यावर स्वार होऊन आला. 
  पि फेबबयन एका मेंढीवर स्वार होऊन आला होता.    
  “आक्रमि!” असे ओरडून ज्यमूलयसने द्वांद्व सरुू 
करण्याचा सांकेत ददला.  
  “बेंsssssबेंsssss!” फेबबयनची मेंढी भयाने केकाटली.  
  मेंढीच्या आवाजाने ज्यलूीयसचा र्ोडा दचकला आणि 
अचानक मागच्या पायाांवर उभा रादहला.  



     ज्यलूीयस धाडकन जममनीवर आपटला.  “फार लागलां तर नाही ना?” फेबबयनने ववचारले.  

  पि ज्यलूीयस काही ऐकण्याच्या पमलकड ेगेला होता. त्याचा मतृ्य ूझाला होता. लाल 
सनैनक ओरडू लागले, “तुम्ही धोका ददलात. हे द्वांद्व म्हिजे तुमच ेएक कारस्थान होत.े” 

    फेबबयन सनैनकाांना साांग ूइजच्ित होता की हा फक्त एक अपर्ात होता.  

    पि ते सनैनक तलवार आणि भाले याांनी ससुज्ज होते. त्यामळेु फेबबयनने नतथनू पळ 
काढायच ेठरवले.  



   ननळ्या सनै्याचा राजा, आरमांड, आपल्या मलुाची वाट बर्त होता.  
   “तुला लाज वाटली पादहजे,” तो फेबबयनवर खेकसला. 
   “पि मी तर काहीच केलां नाही,” फेबबयनने आपली बाज ूमाांडली.  
   “बरोबर आहे! राजपतु्र ज्यलूीयसने ककमान यदु्ध जजांकायचा प्रयत्न तरी केला,” राजा 
फेबबयनवर ओरडला, “तुझ्या भ्याडपिाची खूप लाज वाटते मला. मी तुला माझ्या 
राज्यातून हद्दपार करतो.” 



  राजपतु्र फेबबयन बागेत जाऊन लपला. 
  दपुार झाल्यावर सनैनक नेहमीसारखे लढण्यासाठी 
रिाांगिावर गेले. 
  तेहहा फेबबयनच्या मनात एक कल्पना चमकली.   
  त्यानसुार त्याने दोन पत्र ेमलदहली – एक ननळ्या 
सनै्याचा राजा आरमांडला  
  आणि दसुरे 
  लाल सनै्याचा राजा जहहक्टरला.  



  फेबबयनने दोन्ही पत्राांमध्ये तांतोतांत सारखा मजकूर मलदहला.  
  “वपवळ्या सनै्याचा राजा, बेसील माझ्यासोबत आहे.  
त्याने त्याच ेप्रचांड मोठे सनै्य माझ्या मदतीला ददले आहे. 
तुम्ही खरोखरच शरू असाल तर तुमच्या सनै्याला र्ोडयेाांवर स्वार 
होऊन आणि चचलखत र्ालनू तयार राहायला साांगा. 
आपि उद्याच रिाांगिावर भेटू.”  
                                                                                                साभार 
                                                                                               फेबबयन.   

  त्याच सांध्याकाळी आरमांडने पत्र वाचले आणि तो कडाडला, 
“माझ्या नालायक मलुाकड ेएक मोठे सनै्य आहे! फारतर आठ-दहा 
सनैनक असतील त्या सनै्यात. त्याांना सहज धळू चारता येईल.” 

 
  लाल सनै्याचा राजा जहहक्टरनेही पत्र वाचले. त्याने आपल ेखाांदे 
उडवले. ज्यलूीयसला द्वांद्वात धोका देऊन ठार केल्याबद्दल 
फेबबयनला चचरडून टाकायच ेत्याने ठरवले. पत्र णखशात टाकून 
जहहक्टर झोपी गेला.  



   पढुच्या ददवशी सकाळी लाल आणि ननळे सनै्य रिाांगिावर पोहोचले. 
जहहक्टरने आपल्या ददशनेे येत असलेले ननळे सनै्य पादहले.  
तो ओरडून म्हिाला, “तुम्ही कशाला आलात? ननर्नू जा इथनू.” 

  “आम्ही वपवळ्या सनै्याशी लढण्यासाठी आलोय,” आरमांड उत्तरला. 
  “काय? मला काही कळेनासांच झालांय,” जहहक्टर तक्रारीच्या सरुात 
म्हिाला.  

  दोन्ही राजाांनी त्याांना आलेल्या पत्राांची तुलना केली. त्याांतील 
मजकूर अगदी सारखा होता.  

  “तुमच्या अांदाजानसुार वपवळ्या सनै्यात ककती सनैनक असतील?” 
आरमांडने ववचारले.  

  “आठ ककां वा ऐांशी ककां वा आठश,े” जहहक्टरने अांदाज वतघवला.  
  “आम्हाला सांख्येने काही फरक पडत नाही. ननळे सनैनक खपू शरू 
आहेत,” आरमांड म्हिाला. 
  “अथाघत, आमच ेलाल सनैनकसदु्धा काही कमी धाडसी नाहीत,” 
जहहक्टर म्हिाला.  



  वपवळ्या सनै्याची वाट पाहाण्यात दपुारच्या भोजनाची 
वेळ झाली. फार वेळ वाट पाहीली की कुिाच्याही मनाला 
चचांता रे्रू लागत.े मग तो ककतीही शरू आणि धाडसी का 
असेना!   

 

  “राजे, आपि दोरे्ही वपवळ्या सनै्याच्या आठश े
सनैनकाांशी लढिार आहोत. मग आपि एक होऊन का लढू 
नये? यातच शहािपि आहे,” आरमांड जहहक्टरला म्हिाला.       
  “तुमची सचूना पटतेय मला,” जहहक्टरने मान्य केले.  
 

  मग दोन्ही सनै्य दपुार सरेपयांत वपवळ्या सनै्याची वाट 
पाहात रादहले. रात्रीच्या भोजनासाठी त्याांनी सँडववच 
मागवली. रात्रीसदु्धा दोन्ही सनै्य रिाांगिावरच ठाि माांडून 
बसले. न जािो, रात्रीच्या अांधारात वपवळ्या सनै्यान ेहल्ला 
केला तर!  



  दसुऱ्या ददवशीही वपवळे सनै्य आले नाही. मग दोन्ही सनै्याच्या 
सनैनकाांनी रिाांगिावरच तांब ूठोकले आणि थांडीसाठी शकेोट्या 
पेटवल्या. नतसऱ्या ददवशी काही सनैनकाांच्या पत्नी रिाांगिावर 
आल्या. सनैनक फक्त सँडववच खाऊन जग ूशकत नाहीत, म्हिून 
त्याांनी सोबत भाांडीकुां डी आणि अन्नधान्य आिले.   

  चौथ्या ददवशी बायका आपल्या तान्या मलुाांना रे्ऊन आल्या. 
पाचहया ददवशी त्याांची इतर मलेु र्री एकाकी वाटत असल्यामळेु 
आईमागोमाग आली. हळूहळू त्याांनी आपली गुरे-ढोरे, डुकरे आणि 
कोंबड्याही आिल्या. मोठी मलेु नतथे येऊन-जाऊन राहू लागली.   



  दहाहया ददवशी रिाांगि जि ूएक गावच बनले.  
फेबबयनच्या मनात आले, “लाल सनै्याला वाटतांय की 
मी त्याांना धोका ददला. ननळ्या सनै्याचा राजा मला 
भ्याड समजतो. माझ्याकड ेकोितहेी सनै्य नाही, ना 
पवूी कधी होते. पि तरीही मी यदु्ध समाप्त करू 
शकलो.” 



  मग फेबबयन वपवळ्या सनै्याचा राजा, बेमसल याच्याकड ेगेला 
आणि त्याला सगळी हकीकत साांचगतली. बमेसलला फेबबयनच्या 
काल्पननक सनै्याच्या यकु्तीवर हस ूआले. पि राजपतु्र ज्यलूीयसच्या 
मतृ्यचु ेत्याला फार द:ुख झाल.े बेमसलला यदु्धात मतृ्यमुखुी 
पडलेल्या सनैनकाांबद्दलही फार वाईट वाटले, भले त्या सनैनकाांची 
नावेसदु्धा त्याला माहीत नहहती.    



  फेबबयन खूप शहािा आणि बवुद्धमान आहे, हे 
बेमसलच्या लक्षात आले. बमेसलला स्वत:ला मलू 
नहहत.े म्हिून त्याने फेबबयनला त्याच्या राज्याचा 
राजपतु्र बनण्याची ववनांती केली.  

  ककत्येक वर्ाांनांतर, फेबबयन राजा बनला. जािता 
राजा बननू त्याने दीर्घकाळ राज्य केले. आणि 
अथाघतच, या काळात त्याच ेकुिाशाही कधी यदु्ध 
झाले नाही.  

समाप्त 



“मला हे पसु्तक खपू आवडले!” 

 

ववल्यम स्टेइ, मुलाांच्या उत्तमोत्तम पुस्तकाांचे ननमाघता  

आणि न्यूयॉकघ रचे हयांगचचत्रकार 


